
PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.905/0001-09 
Gabinete do Prefeito 

CONTRATO N°. 050/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO N° 003/2017 de 03/01/2017 
DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2017-PP 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTRATO, QUE 	ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A 
EMPRESA LUIZ HENRIQUE FERNANDES 
RODRIGUES-ME/POSTO LUIZÃ o. 

1 
Por este instrumento público de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 
197 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela, 
brasiro, casado, inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o n° 673.985.298-72, residente e domiciliado 
na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de 
outro lado, a empresa LUIZ HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES-ME/POSTO LUIZAO., inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
13.144.828/0001-65, e Inscrição Estadual sob o n.° 011.541.611-PP com sede na ROD BA 156 SN KM 13,5, Contorno 
Rodoviário, Oliveira dos Brejinhos - BA, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Luiz Henrique Fernandes Rodrigues, 
portador(a) da cédula de identidade n.° 9677443630 e do C.P.F. n.° 054.373.575-32 doravante denominada simplesmente 
CONTRATADO RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/93 e 
posteriores alterações, procedimento vinculado ao Pregão Presencial 00112017 -PP, homologado pelo Gestor Municipal em 
24 dJaneiro de 2017, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - 
1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de combustível e derivados, destinados a manutenção de 

veículos próprios e alugados pertencentes à frota municipal e dos motobombas dos poços artesianos 
administrados pela Prefeitura para o ano de 2017. 

1.2 Com relação ao fornecimento de combustível, a empresa a ser contratada deverá localizar-se dentro da área delimitada 
da sede do Município ou até 10(dez) quilômetros desta. 

Paragrafo Único: Fornecimento parcelado, conforme a necessidade das instituições de ensino atendidas pelo programa, 

'4 mediante a expedição de ORDEM DE COMPRAS pelo gestor da pasta, seguindo as especificações contidas no Termo 
Referencial, bem como a proposta vencedora que faz parte integrante do presente contrato. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 
CLAUSULA SEGUNDA - O presente contrato é celebrado nos termos do Pregão Presencial de n° 001/2017-PP, seguindo 
os preceitos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, combinada com a Lei de Licitações n°8.666, de 21.06.93 e Lei 123/2006 
Lei Geral da Micro Empresa, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA TERCEIRA: 

3.1 O prazo estabelecido para a total da entrega dos produtos, objeto desta licitação, será de 03 (três) meses, a contar da 
assinatura do respectivo termo de contrato, contra a entrega da "ORDEM DE COMPRA" emitida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, ou quando da entrega total dos quantitativos que constituem o objeto do 
deste, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Podendo ser prorrogadas por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, observadas as disposições ao art 57 da Lei 8.666/93; 
3.2 As observações sobre o recebimento dos produtos deverão ser efetuadas até 2 (dois) dias da sua entrega; e 
3.3 Sublinha-se que o objeto contratado será fornecido, mediante ato discricionário emitido pelo Gestor da Pasta, no 
atendimento das necessidades públicas, com entrega imediata, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRAS, 
observando-se, entretanto, o prazo de vigência deste instrumento contratual. 
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DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO. 
CLÁUSULA QUARTA: 
4.1 - O valor global para a execução do presente contrato é de R$ 245.845,60 (duzentos e quarenta e cinco mil e 
oitoóentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), para o itens 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 e12112; 
4.2 O valor global fixado para o presente contrato será pago, parceladamente, mediante Ordem de Compra, fornecida pelo 
Gestor e posterior emissão de nota fiscal; 
4.3 Os pagamentos deverão ser efetuados até o 100  dia útil do mês subseqüente ao do vencimento depois da apresentação 
da nota fiscal, que deverão estar acompanhadas das ordens de compras, assinadas pelo responsável legal da 
CONTRATANTE e devidamente atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do contrato; 
4.4 Os pagamentos serão realizados por ordem bancária ou cheque nominal à contratada, vedado qualquer sendo 
considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias; 
4.5 Será considerado como iriadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias; 
4.6 No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o pagamento com a atualização 
monetária de 010% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do adimplemento, observado o disposto no item 4.5, até a 

t 
data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 
4.7 Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados ou revisados, a fim de garantir sempre o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
4.8 Sublinha-se que o objeto contratado será fornecido, mediante ato discricionário da administração, no 
atendimento das necessidades públicas, com prazo de entrega imediato, contados da solicitação emitida, 
observando-se, entretanto, o prazo de vigência deste instrumento contratual. Diante da discricionariedade da 
administração, no tocante a aquisição dos produtos contratados, e devido a peculiaridade deste certame, fica 
consignado que a parte contratante não se obriga a adquirir todos os produtos avençados, sem que com isto 
importe em inadimplência 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA QUINTA - 
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento Anual do Município do 
Exercício vigente na seguinte rubrica orçamentária para o ano de 2016: 
Unidade Gestora: 

raça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 

02.01.00-2015 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção do Gabinete do Prefeito (00) 
02.02.00 - 2017 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção da Secretaria de Administração (00/16/30/42) 
02.03.00 - 2096 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção do FUNDEB 40% (19) 
02.03.00 —2098 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção do Ensino Básico (01) 
02.04.00 - 2197 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção e conservação de estradas e pontes (00/16/30/42) 
02.05.00 - 2070 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (02) 
02.05.00 —2192 - 3.3.9.0.30.00.00— SAMU - Atendimento Móvel de Urgência (14) 

$ 
02.05.00 - 2289 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo (14) 
02.06.00 - 2123 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção dos serviços de obras e urbanismos (00/16/30/42) 
02.06.00-2130 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção dos serviços de limpeza pública (00) 
02.06.00 - 2141 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção da Rede de abastecimento de água (00) 
02.07.00 - 2057 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção do FMAS (00) 
02.07.00 - 2294 - 3.3.9.0.30.00.00— Programas de Assistência Social (29) 
02.07.00 - 2299 - 3.3.9.0.30.00.00— Programas de Assistência Social 150 FEAS (28) 

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder obrigado a fazer prever, nas propostas orçamentárias 
subseqüentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui 
estabelecidas. 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
CLÁUSULA SEXTA 

6.1 DO CONTRATANTE 
6.1.1 Ter reservado o direito de não mais adquirir os produtos da contratada caso a mesma não Cumpra o estabelecido no 
presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93; 
6.1.2 Acompanhar o andamento da entrega do material e expedir instruções verbais ou escritas sobre a qualidade dos 
produtos podendo impugnar os produtos que estejam em desacordo ao Anexo 1, os quais deverão ser feitos, correndo as 
despesas oriundas por conta da contratada; 
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6.1.3 Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com as disposições do presente 
contrato; 
6.1.4 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da Lei n°8.666/93; 
6.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666/93; 
6.1.6 Permitir a subcontratação de parte do material desde que seja solicitada pela contratada e que haja conveniência para a 
contratante. 

6.2 DA CONTRATADA 
6.2.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a entrega dos produtos contratados no caso de 
descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 90 (noventa) dias; 
6.2.2 Substituir, em até 48 (quarenta e oito) horas todo o material que venha a apresentar defeitos ou vícios de fabricação, 
sem õhus para a PMOB; 
6.2.3 Observar as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência; 
6.2.4 Manter, durante a vigência do avençado, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar a PMOB 
a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
6.2.5 Manter as mesmas condições de regularidade fiscal, durante todo o prazo de vigência do presente contrato; 
6.2.6 Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por esta visando o sucesso da 
Administração Pública Municipal; 
6.2.7' Entregar o objeto deste contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado pela contratante, sob as penas da Lei no  
8.666/93; 
6.2.8 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista ou previdenciária e 
respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal eventualmente contratado para entrega dos materiais do objeto do 
presente contrato; 
6.2.9 Atender a todas as exigências deste contrato e entregar todo material solicitado contratado assumindo os ônus da 
prestação inadequada dos trabalhos; 
6.2.1.OTratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e financeiros contidos nos 
documentos da contratante, guardando sigilo perante terceiros; 
6.2.11 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o objeto 
do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado as disposições do 
art. 65 da Lei n° 8.666/93; e 
6.2.12 Emitir a Nota Fiscal dos materiais fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos quando exigido pela 
contratante. 
6.2.13 Para a efetivação do pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar comprovante da sua regularidade fiscal e 
trabalhista, compreendendo: 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-divida ativa da União e Contribuições 
Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
III - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF; 

DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
CLÁUSULA SÉTIMA 
7.1 As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas; 
c) Declaração de inidoneidade e; 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e alterações 
posteriores. 
7.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver 
descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 
7.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega do material solicitado; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato; 
c) 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por 
culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de 
ressarcir as perdas e danos que der causa; 
d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por prazo não superior a 
dois anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
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7.4 De qualquer sanção imposta à contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer 
recurso à contratante, devidamente fundamentado; 
7.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente; 
7.6 A multa definida na alínea 'a" do item 7.1, poderá ser descontada de imediato sobre o pagamento das parcelas devidas e 
a multa prevista na alínea 'b" do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento; e 
7.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea "b" acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
ou de responsabilidade da contratante. 

DOS CASOS DE RESCISÃO 
CLÁUSULA OITAVA 
8.1 A rescisão do presente contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra com antecedência de 30 
(trinta) dias, poderá ocorrer de forma: 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência técnica 
ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a Xli, XVII e XVIII do art. 
78 da Lei n° 8.666/93; 
c) Judicial - nos termos da legislação processual; 
8.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n° 
8.66/93. 

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CLÁUSULA NONA 
9.1 O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas 
conforme a seguir: 
9.2 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
9.3 Por acordo das partes: 
a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantidos o 
valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contra prestação da entrega do material; 
9.4 Outros casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
10.1 A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente instrumento. 

DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
10.1.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Oliveira dos Brejinhos - Ba com recusa expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e 
para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 25 de janeiro de 2017. 

MUNIàÍFIO#E'OL1JEIRA DOS BREJINHOS 
Carlos Augt6 Ribeiro Portela 	

' 

CONTRATANTE 
POSTO LUIZÃO 

Luiz Henrique Fernandes Rodrigues 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: . 
1 - Nome: 	 -   2 - Nome 

RG:  ...t2%çf1.6.:.ç?/  	 .  -'3  
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[fluizão 
Razão Social: LUIZ HENRIQUE FERNANDES RIGUES— ME 

CNPJ: 13.144.62810001-65 
End: RODOVIA BA 156, KM 135 5 OLIVEIRA DOS BREJINI-JOR - RA 

PREGÃO PRESENCIAL N°  00112017-PP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

PROPOSTA COMERCIAL 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

DADOS DA LICITAÇAO 
PREGÃO OBJETO: 	Aquisição 	de 	combustível 	e 

PRESENCIAL derivados, 	destinados 	a 	manutenção 	de 

N° 001/2017 - veículos próprios e alugados pertencentes à 
frota municipal e dos motobombas dos poços 
artesianos 	administrados 	pela 	Prefeitura 
para 	o 	ano 	de 	2017, 	mediante 
especificaçoes constantes no Edital e seus 
anexos. 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: Luiz Henrique Fernandes Rodrigues - ME 
CNPJ: 13.144.828/0001-65 	INSCRIÇAO ESTADUAL: 
END: Rodovia BA 156, KM 135 5 Oliveira dos Brejinhos - BA 
TELEFONE: 77 99908-2291 FAX: E-MAIL: hick sba14@msn.com  
BANCO: Banco do Brasil AG: 2387-1 CC: 23.316-1 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME; Luiz Henrique Fernandes Rodriques 
ENDEREÇO: Rodovia 6A156, KM 135,5 Oliveira dos Brejinhos- BA. 
ESTADO CIVIL: Solteiro PROFISSÃO: Empresário 
RG: 967743630 ORGÃO EXPEDIDOR: BA 	CPF: 054.373.575 - 32 
TELEFONE: 77 99908-2291 	E-MAIL:hick sba14@msn.com  

(tem 

1 

Descrlmlnaçào 
(Obdgatôdo obo4000, 6. oepooItoaçÕos do 

cada produto, conLanto na pTanuha 
roforonclafl 

Und Qnt, Valor 
I tem 

Valor Total Marca 

1 Gasolina comum 1 1500 3,91 58.65000 
o 

2 Diesel 5500, 1 4000 300 120.0000 
o o 

3 Diesel 8-10 1 8000 3,11 24.88000 
4 Castrei qtx anti borra 20w50 1 270 1400 3.780,00 
5, Lubrax 15w40 top turbo 201 1 27 228,00 6.156,00 
6 Lubrax 915 140 20115 1 24 245100 5,880,00 

LM KEntouz F Rocflmla a 
C,LPJ 1t144228100U1-U 

-7 



VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
60(SESSENTA) DIAS 

PRAZO DE ENTREGADO OBJETO: 
IMEDIATO, DA ASSINATURA DO CONTRATO 

E EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA 

Nos preços propostos estão Inclusos 

os 	custos 	e 	despesas, 	encargos 
incidândas, 	diretos ou 	indiretos, 
lPl 	ou 	ICMS, 	se 	houver incidência, 
importando a natureza, que recaiam 

todos 

e 
inclusive 

não 
sobre o 

Declaramos que esta proposta, nos 

termos do edital, é firme e concreta, 
não nos cabendo desistência após a 

fase de habilitação, na forma do art. 
43, 	61, da Lei n°. 8666193 com suas 

fornecimento 	do 	objeto 	da presente alterações. 

licitação, 	inclusive o 	frete, 	à carga 	e 
descarga, que correrão também por nossa 
conta e risco. 

ÀPt 
ørfl 	- 

Luizo 
Razão Social: LUIZ HENRIQUE FERNANDES RIGUES - ME 

CNPJ: 13.144.828/0001-65 
End: RODOVIA BA 156, KM 135, 5 OLIVEIRA DOS BREJINHOS - 6A 

7 

Lubrax g15 90 201 1 24 24500 5.88000 

8 Lubrax sh-68 20It5 1 24 21700 5.20800 
9 Lubrax trm5 HD Sae40 20fts 1 24 22800 5.424,00 
10 Bosch fIudo freio DOT3 500m1 1 24 	14,90 357,60 
11 Inqrax graxa azul 201<9 unilit 1 30 	32100 9.630,00 
12 

TOTAL GLOBAL 245.845,60 

Valor Global Da Proposta: R$ 245.845,60 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA, _19_ de JANEIRO_ do 2017 

r 	ci 
/Luiz Henrique Fernandes Rodrígues 

LÀP2 ItENtUQUZ E ROR!UE$ 
CJLPJ 13.144 .B2giÜft14 
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